Astianpesukoneen uusi painepesualue antaa lialle kyytiä
Samsungin uusi, tason alle asennettava astianpesukone on saatavana valkoisena tai
teräksen värisenä. Siinä on perusteellisen puhdistuksen takaava painepesualue, säädettävät
hyllyt sekä tilaa jopa 14 hengen astiastolle.
Espoossa 7. maaliskuuta 2013 – Samsung tuo markkinoille uuden astianpesukonemallistonsa, joka
on saatavissa sekä valkoisena että teräksen värisenä. Tason alle asennettavien uutuuskoneiden myötä
Samsungin valikoima sisältää nyt ensi kertaa kaikki keittiössä tarvittavat kodinkoneet: jääkaapin ja
pakastimen, lieden ja uunin sekä mikroaaltouunin, liesituulettimen ja astianpesukoneen.
Astianpesukone puhdistaa astiat, eikä siinä kaikki: se toimii suorastaan älykkäästi. Koneessa on
painepesualue, jonka suutin suihkuttaa vettä todella korkealla paineella. Painepesun ansiosta kone
säästää energiaa ja vettä. Tärkeintä on kuitenkin, että tiskit tulevat puhtaiksi. 150 millibaarin paineella
suihkuava vesi antaa kyytiä pinttyneimmällekin lialle.
Astianpesukone on muunneltavissa käyttötarpeen mukaan. Sen ylintä hyllyä voi säätää niin, että
isommatkin astiat mahtuvat koneeseen. Koneella voi pestä myös puolikkaita koneellisia käyttäen
pelkästään ylä- tai alaosaa. Uudenlaisesta, Samsungin kehittämästä ruokailuvälinekorista voi ottaa
kaikki puhtaat välineet yhdellä kertaa, eikä niitä tarvitse poimia yksitellen.
Katso video Samsungin uudesta astianpesukoneesta.
TEKNISET TIEDOT: Uuteen astianpesukonemallistoon kuuluu kuusi mallia, jotka tulevat markkinoille sekä valkoisina että teräksen värisinä. Tilaa on 13 tai
14 astiastolle, energialuokat A++ – A+++ ja äänenvoimakkuus enintään 43–45 desibeliä. Perusohjelma kuluttaa kymmenen litraa vettä, neljä litraa vähemmän
kuin tavallinen astianpesukone. Koneet ovat jo kaupoissa. Niiden suositushinnat ovat 699–1249 €.
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